
ZESPÓŁ JEZYKÓW OBCYCH 

Oceniając uczniów online stosujemy skalę procentową, kryteria oraz wymagania  zawarte w 

Przedmiotowym Systemie Oceniania z języków obcych dla klas 4-8. 

Ocenie podlegają: 

• Prace domowe - karty pracy, ćwiczenia, zadania, polecenia z lekcji. (Nie wszystkie 

prace domowe podlegają ocenie. Niektóre prace mogą być kontrolowane w celu 

sprawdzenia stopnia poprawności i zaangażowania. Nieodesłanie pracy, która jest na 

ocenę skutkuje oceną niedostateczną.) 

• Wysyłane testy, sprawdziany, kartkówki - (ocena wg obowiązującej w Statucie Szkoły 

skali procentowej). 

• Inna aktywność, zadania dla chętnych. 

• Prace pisemne uczniów – emaile, listy, blogi, artykuły itp. 

• Wypowiedź ustna (pliki dźwiękowe) 

 

Ponadto: 

• Wybrane prace, polecenia z lekcji, ćwiczenia mogą być oceniane tylko wskazanym 

uczniom. 

• Poprawnie wykonana praca  będzie oceniona  plusami, oceną lub poparta będzie 

komentarzem nauczyciela. 

• Każdy nauczyciel indywidualnie ustala ile plusów należy zdobyć na ocenę bdb. 

• Terminy odsyłania prac zapisywane są  w terminarzu lub w zakładce „zadanie 

domowe” , dodatkowo  w wiadomości. 

•  Jeśli uczeń nie odeśle w terminie prac w dzienniku pojawi się zapis „bz”  (brak 

zadania).Za otrzymanie trzech „bz” (język wiodący) lub 2 „bz” (drugi język) uczeń 

otrzyma ocenę niedostateczną. 

• Wszyscy uczniowie z klas 4-7 zobowiązani są do aktywacji konta ucznia na portalu My 

English Lab. 

• Uczeń, który nie odesłał pracy nauczycielowi będzie usprawiedliwiony, jeżeli rodzic 

poinformuje nauczyciela o chorobie dziecka, uszkodzonym sprzęcie bądź problemie z 

siecią. Pracę należy odesłać wtedy w późniejszym terminie. 

 

 

 

 

 



ZESPÓŁ JEZYKÓW OBCYCH 

Oceniając uczniów online stosujemy skalę procentową, kryteria oraz wymagania  zawarte w 

Przedmiotowym Systemie Oceniania z języków obcych dla klas I-III 

Ocenie podlegają: 

• Prace domowe - karty pracy, ćwiczenia, zadania, polecenia z lekcji. (Nie wszystkie 

prace domowe podlegają ocenie. Niektóre prace mogą być kontrolowane w celu 

sprawdzenia stopnia poprawności i zaangażowania. Nieodesłanie pracy, która jest na 

ocenę skutkuje oceną niedostateczną.) 

• Wysyłane  sprawdziany, kartkówki - (ocena wg obowiązującej w Statucie Szkoły skali 

procentowej). 

• Inna aktywność, zadania dla chętnych. 

• Wypowiedź ustna (pliki dźwiękowe). 

 

Ponadto: 

• Wybrane prace, polecenia z lekcji, ćwiczenia mogą być oceniane tylko wskazanym 

uczniom. 

• Poprawnie wykonana praca  będzie oceniona  plusami, oceną lub poparta będzie 

komentarzem nauczyciela. 

• Każdy nauczyciel indywidualnie ustala ile plusów należy zdobyć na ocenę bdb. 

• Terminy odsyłania prac zapisywane są  w terminarzu lub w zakładce „zadanie 

domowe” , dodatkowo  w wiadomości. 

•  Jeśli uczeń nie odeśle w terminie prac w dzienniku pojawi się zapis „bz”  (brak 

zadania).Za otrzymanie trzech „bz” (język wiodący) lub 2 „bz” (drugi język) uczeń 

otrzyma ocenę niedostateczną. 

• Uczeń, który nie odesłał pracy nauczycielowi będzie usprawiedliwiony, jeżeli rodzic 

poinformuje nauczyciela o chorobie dziecka, uszkodzonym sprzęcie bądź problemie z 

siecią. Pracę należy odesłać wtedy w późniejszym terminie. 

 

Zespół nauczycieli języków obcych 

 


